
Zápis ze zasedání č. 4/2022 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 22. 6. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 106/2022                       Datum: 24. 6. 2022 

Počet listů: 3                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, Pavel Duběda, 

Roman Vodák 

 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starostka zahájila jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení 

schopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:07 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu  Romana Vodáka a Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Romana Vodáka a Ing. Kamila Lojíka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Vodák, Lojík) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce.. 

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 

PROGRAM:  

 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starostky obce 

6. Schválení závěrečného účtu 

7. Účetní závěrka 

8. Záměr pachtu obecních pozemků 

9. Záměr prodeje obecního pozemku 

10. Pronájem ordinace 

11. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7,    Proti 0,     Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno  

 



4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

 

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani 

doplnění. 

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 7,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

 

• Změna č.1 ÚP – veřejné projednání 11.7.2022 

• Objekt skladů – proběhla kolaudace 

• Zatrubnění stoky – kolaudace proběhne 27. 6. 2022 

• Trafostanice – proběhla kolaudace 

• Obec získala dotaci 220.000 z POV na fasádu bývalé školy v Klínovicích 

• Probíhá kontrola z Ministerstva financí na cestu k Romanovi Vodáků a střechu KD 

• Proběhla kontrola z hygieny na lékařskou ordinaci – vše v pořádku 

• Fotbalové hřiště bylo pohnojeno a postříkáno proti jeteli 

• Začíná rekonstrukce omítek kapličky v Klínovicích 

 

6)  Schválení závěrečného účtu 

 

Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2021, a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 

za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 7,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

7) Účetní závěrka 

 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2021. 

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 7,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

8)  Záměr pachtu obecních pozemků 

 

Starostka seznámila zastupitele s končící platností pachtovních smluv s jednotlivými pachtýři.  Dále 

doporučuje pachtovní smlouvy uzavřít na dobu 5 let a ponechat na jednotlivých pozemcích pachtovné z let 

2020-2022. 

 



Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na pacht obecních pozemků za cenu pachtovného z let 2020 

-2022 s podmínkami v ochranných pásmech vod  

Výsledek hlasování: Pro: 7    Proti: 0    Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) Záměr prodeje obecního pozemku 

 

Starostka seznámila zastupitele, že Vladimír Benedikt podal žádost o odkup části pozemku KN 2154 v k.ú. 

Chrášťovice za svým domem č.p. 1 dle přiložené situace. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 2154 vše v k.ú. Chrášťovice   

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:0 

Usnesení č. 7 nebylo schváleno. 

 

10)  Pronájem ordinace 

 

Starostka seznámila zastupitele s pronájmem ordinace v budově č.p. 105 v k.ú. Chrášťovice firmě MUDr. 

Petra První s.r.o. za 1 Kč/rok 

 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje pronajmout ordinaci v budově č.p. 105 v k.ú. Chrášťovice firmě 

MUDr. Petra První s.r.o. za 1 Kč/rok. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

     11)  Různé 

 

VOLBY 24.-25.9.2022  - zájemci o kandidaturu do obecního zastupitelstva se mohou dostavit na obecní úřad 

nejzašší termín na podání přihlášky na město Strakonice je 19.7.2022. 

Josef Blatský upozornil, že je rozbitá deska venkovního pingpongového stolu v Klínovicích 

Světlo před školou v Klínovicích se bude dělat s fasádou na škole 

Obec zatím nedostala přiděleného žádného uprchlíka z Ukrajiny 

SMOJK – myčka a kelímky přijdou v září  

Zasedání ukončeno ve 19:53hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2022 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

Starostka         Markéta Vojtová …………………......…………………     dne ………………………………. 
 

 

Ověřovatelé:   Vodák Roman               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

                        Ing. Kamil lojík                 …………………………………… dne ………………………………. 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 


